BLEKINGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 6/2018

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Onsdagen den 5 november 2018

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
X
Magnus Nilsson(msn)
Förh
Rune Andersson (ran)
Förh Jerry Pettersson(jpn)
XX
Mikael Bäckstedt (mbt)
X
Ulf Petersson(upn)
XX
Maria Erngrund (med)
Förh
Pär Karlsson (pkn)
X
Marcus Olsson (mon)
Förh
X=Närvaro XX=Ersätter ordinarie Förh=Anmält förhinder ---=Frånvarande

§ 1

Mötets öppnande

Ansv

§ 2

Ordföranden Pär Karlsson hälsade de närvarande välkomna till
styrelsemötet och förklarade det öppnat.
Då sekreteraren saknas väljs Ronny Andersson till protokollförare för
dagens möte
Förslag till dagordning
Den föreslagna dagordningen godkänndes.

§ 3

Avvikelser föregående protokoll
Punkter från protokoll 3 punkt 10 kvarstår.

§ 4

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudningar ¤Resultatlistor
¤FOS: Totalförsvarsinformation ¤Datum för nationella tävlingar i
Krisianstadskretsen, Malmöhus och Kalmar norra.
Avgående: ¤Protokoll 5 ¤Slutresultat precisionsserien 2018
¤Begäran om sanktion av Nationella tävlingar ¤Kallelse till styrelsemöte
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§ 5

Ekonomi
Ronny redogjorde för ekonomiska läget som ser bra ut.
Inga större händelser efter SSM.

§ 6

Sanktion av tävling
Datum för 2019 års tävlingar är inskickade till Pistolskytteförbundet.
Se bilaga.

§ 7

Utbildning
Peter J har varit på kretsinstruktörskonferens i Alvesta. Ingen rapport
från detta har inkommit. Mikael kontaktar Peter och återkommer med
rapport till nästa styrelsemöte.
Jämjö kommer genomföra en pistolkortsutbildning med start december.
Inbjudan finns på kretsens hemsida.
Mikael B gör en inbjudan till klubbtränarutbildning. Planerad start
december -18 – januari -19.

§ 8

mbt

mbt

Samverkande organisationer
Blekinge Skyttesportförbund: Har styrelsemöte imorgon 6/11 i
Karlskrona. Inget övrigt att rapportera.

§ 9

Övriga frågor

§ 10

Förfrågan att Roger Tiensuu skall hålla en utbildning för kretsens
klubbar angående skjutbanebesiktning och Säk B.
Pär föreslår att kretsen skall ställa frågan om Roger kan hålla detta under
januari eller februari månad.
Beslutas att kontakta Roger T samt skicka ut en intresseförfrågan till
klubbarna.
pkn
Rune har påpekat att det inte kommit in några förslag på namn till
valberedningen efter beslutad arbetsordning. Detta gör att respektive
ordförande får vara valberedning. År 2018 är det Jämjö Spk, Johannishus
Psk och Karlshamns Pk med Jämjö som sammankallande.
Ronny kontaktar Michael Fransson som bjuds in till nästa styrelsemöte
som representant för valberedningen.
roa
Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 11 december 2018 kl 18.00 i örlogshamnen
Karlskrona.
Till detta möte bjuds valberedningens ordföranden in.
Efter mötet serveras jultallrik. Ronny vill ha anmälan om deltagande
senast den 3 december.
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roa
ran

§ 11

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Ronny Andersson
Sekreterare
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